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  چكيده
 يك صورت 1ييبه ميزان بجا) Lambrecht, 1994(هاي دستور زبان عنوان يكي از بخش ساخت اطالع به

به عبارت ديگر، در ساخت اطالع مسئله اين . شودزباني در يك موقعيت ارتباطي و كالمي خاص مرتبط مي
 كدام ، مشابه3 و تحليلي2ايبا معناي گزارهاست كه در يك موقعيت خاص از بين چندين صورت زباني 

در اين پژوهش برخي از پيامدهاي عملي نظرية ساخت اطالع براي . صورت زباني بجا و كدام نابجاست
ها در دو اي طراحي شد كه در آن آزمودنينامه  پرسش،براي تحقق اين هدف. شده استترجمه تبيين 
 آمده از دست  هنتايج ب.  درمورد صرف و نحو جواب دادندهايي آزمون به سؤالآزمون و پسمرحلة پيش

شده بين عملكرد   در آزمون صرف تفاوت مشاهدهدهد ميها نشان جفتي روي داده 4T4 آزمون كارگيري به
. دار نبوده استاكه در آزمون نحو تفاوت معن   درحالي؛دار بودهاها در دو مرحلة آزمون معنآزمودني

 در حوزة صرف ويژه بههاي زباني اللفظي صورت ي ترجمه اين است كه ترجمة تحتپيامد اين پژوهش برا
پيامد ديگر . ينجامد در حوزة نحو ممكن است به توليد ساختي ب؛ اماشودبه توليد صورتي نابجا منجر مي

 به ان مترجم،هاي دستور زبانانند ديگر حوزهم نقشي برابر، اي با ارزشِ  ترجمهةاين است كه براي ارائ
  .آموزش صوري ساخت اطالع نياز دارند

  
  .بجا، نحو)نا ( صرف، ساخت اطالع،، ترجمه: كليديهاي واژه

  

  مقدمه. 1
اي يكساني هاي صرفي متنوعي هستند كه معناي گزارههاي نحوي و صورتدر زبان ساخت

- بنديورتتأثير عوامل كالمي در ص. كه كاركرد نقشي و ارتباطي برابري ندارند   درحالي؛دارند

 مسائل مربوط به نحو و انبسياري از محقق هاي زباني كمتر مورد توجه قرار گرفته و حتي

 
1 felicity  
2 proposit ional 
3 analy tic 
4 paired T-test 
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-اي يكسان را انكار ميهاي نحوي متفاوت با معناي گزاره صورتةتنوع آن و دشواري ترجم

هاي زباني و   انتخاب صورتةپردازان ترجمه به نحو نظريهبيشتر). Newmark, 1993: 31(كنند 
 بر  را تأثير آنكرده و توجه نكرده و نحو را فقط ازديدگاه ساختاري ارزيابي اها بر معن ير آنتأث
ها در حالي است كه تأثير نحوة چينش واژه اين در). Lambrecht, 1994: 1(اند  ناديده گرفتهامعن

  . اي بسيار روشن استجمله بر ايجاد معاني تلويحي و غيرگزاره
 تحليل آن خواهيم بود، توجه به انتخاب ساخت يا درپيهش موضوعي كه در اين پژو

 ؛ معناي يكساني دارند،ايلحاظ گزاره دو به جاي صورتي ديگر است كه هر صورتي خاص به
بر اين، انتخاب  عالوه. هاي كالمي متفاوتي باشندلحاظ كالمي ممكن است داراي نقش ولي به

هايي كه داراي معناي تحليلي يكساني تاي از صوريك صورت زباني خاص از ميان مجموعه
 بلكه در ايجاد پيوستگي متني و ؛گذارد معناي تلويحي خود آن جمله تأثير ميبرتنها  هستند، نه

اطالع آن بخش  ساخت). Ibid: 32( مسائل مربوط به پردازش كالم نيز تأثيرگذار خواهد بود
جاي ساخت ديگر  اب يك ساخت بهانتخ. كند مياز دستور زبان است كه به اين مسائل توجه 

شمول بر  سطح كالم، قواعدي جهان در. گيرد مالحظات كالمي و نقشي صورت ميدليل به
هاي صرفي خاص ناظر است كه گاهي ما را هاي نحوي و صورت چگونگي كاربرد ساخت

كند در يك موقعيت ارتباطي فقط يك ساخت نحوي يا صورت صرفي خاص را مجبور مي
شمول باشد، هر زباني  تواند جهاناگرچه قواعد ناظر بر ساخت اطالع مي). Ibid(ريم كار گي  هب

كند مسائل مربوط به ساخت اطالع را به شيوة ي كه در اختيار دارد سعي مييبراساس ابزارها
 بيان مفهومي استفاده  براي5ممكن است در زبان مبدأ از نوا). Ibid(كند ي يويژه بازنما -زبان

  .زبان مقصد از نحو يا صرف و يا واژگانشود و در 
 با ان تا مترجماستكار بستن اصول نظرية ساخت اطالع در ترجمه    به،هدف اين پژوهش

 تشابهات دو زبان گاهها و  موضوع ساخت اطالع، تفاوتباهاي آن بتوانند گيري از يافتهبهره
اي  ترجمهعرضةها به   تالش آنشوند وشناتر  آ است،ناشي از چگونگي توزيع اطالعكه 

ي آن ي بازنماةطرح موضوعات و مسائل مربوط به ساخت اطالع و نحو. شودتر منجر  مطلوب
 عرضةكند تا به در دو زبان مبدأ و مقصد و آشنايي مترجم با اين موضوعات به او كمك مي

- و تعديل ديگر، مترجم با ايجاد تغيير سوياز . تر شوداي با ارزش نقشي برابر نزديكترجمه

لحاظ   كه بهكند متني را توليد كند ميي و واژگاني پيوسته تالش يهاي نحوي، صرفي، آوا
بنابراين، . توزيع اطالع، متني روان و داراي نقش و ارزش ارتباطي برابر با متن اصلي باشد

شرطي كه در خدمت برابري نقشي و   ساخت اطالع، ايجاد تعديل و تغيير بهةبراساس انگار
 

5 prosody  
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طي در متن بوده و به توزيع بهتر اطالع در سطح متن ترجمه منجر شده باشد، مجاز ارتبا
 بلكه به ؛كند براساس چنين رويكردي، مترجم فقط به معناي تحليلي جمالت توجه نمي. است
ها نيز  هاي نحوي و نقش ارتباطي آني و معاني اضافي و غيرتحليلي ساختيف معنايظرا

 ةوظيف. انجام دهد مترجم وفادار درمقاماند رسالت خود را دهد تا بتوحساسيت نشان مي
 بلكه حفظ ؛مترجم حفظ تعادل در سطح صوري و دستوري در زبان مبدأ و مقصد نيست

شود كه چه گفته مي اگر. مراتب براي او اهميت بيشتري دارد تعادل در سطح ساخت اطالع به
داراي ابزارها و سازكارهاي ع  ساخت اطالي و بيان مفاهيم كالمي مانندي بازنمابراي يهر زبان

-  بهرهگاه بسيار زياد و هاي هماننديمعناي انكار  ، اين گفته نبايد بهاستدستوري خاص خود 

  . ي مفاهيم كالمي باشدي در دو زبان مبدأ و مقصد جهت بازنما همسانگيري از ابزارهاي
هاي عملي نظرية ي جنبه كردن برخاجرايي منظور بازگو كرديم و به ي كهبراساس مباحث

 ة در بخش پيشينشده هاي بررسي در پژوهشطور مشخص بهساخت اطالع در ترجمه و 
  :كنيم  را به اين شرح مطرح مي پژوهشهاي هموضوع، فرضي

 از اغلب انگليسي به فارسي هاي ه جملةها در ترجم آزمون، آزمودني  پيشةدر مرحل. 1
  . كنندالگوهاي زبان مبدأ استفاده مي

تر كمك  اي مطلوب ترجمهعرضة برايها تواند به آزمودنيدورة آموزش ساخت اطالع مي. 2
  .كند
  

  پيشينة موضوع . 2
با طرح موضوع اطالع، به بررسي رويكردهاي مختلـف بـه ايـن موضـوع               ) 1981 (6الن پرينس 

كنـد كـه در    ي ياد مـ 11 و كونو10، هاليدي9، هاويلند8 كالرك ،7او از افرادي مانند چيف   . پردازد  مي
 پـرينس رويكردهـاي مختلـف بـه اطـالع مفـروض را بـه سـه گـروه                    .ندنظراين زمينه صاحب  

 براساس ميـزان قابليـت    كهكند  ميبياننخست، او تعريفي از اطالع مفروض   . كند  ميبندي    طبقه
كنـد كـه يـك عنـصر      براساس اين تعريف، گوينده فرض مـي     . بيني است   قابليت پيش / 12بازيابي

عقيـدة   بـه . بينـي يـا بازيـابي اسـت         ه در يك موقعيت خاص براي شنونده قابل پـيش         زباني ويژ 
كدام با  ولي هر؛ نگرند از اين منظر به اطالع مفروض مي  ) 1976(و هاليدي   ) 1979(پرينس كونو   

بـرد و هاليـدي از    كـار مـي   را بـه » اطـالع كهنـه و نـو   «كونو اصـطالح   . اصطالحات خاص خود  
گويـد   به نقـل از كونـو مـي   ) 226 :1981(پرينس . گيرد بهره مي» واطالع مفروض و ن«اصطالح 
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شرطي حاوي اطالع قابل بازيابي است كـه مـصداق آن در     به ه،كار رفت   عنصري كه در متني به    
.  اسـت 13رويكرد هاليدي قابليت بازيابي اقالم زباني برپايـة آهنـگ      . كار رفته باشد    هكالم قبلي ب  

براسـاس ايـن، در يـك واحـد         .  اسـت  14دارل كانون نـشان   مكم اطالع مفروض    ،عقيدة هاليدي  به
. )Halliday & Hassan, 1976: 208(نشان، اطالع مفروض وجـود نـدارد     با كانون بي15اطالعي

كند بـراي شـنونده از كـالم قبلـي       اطالع نو اطالعي است كه گوينده فرض مي    ،ازديدگاه هاليدي 
 فرضيات گوينده براساس كالم     مبنايت كه بر  قابل بازيابي نباشد و اطالع مفروض اطالعي اس       

عقيدة او، واحـد اطالعـي       به. قبلي و يا براساس بافت موقعيتي براي شنونده قابل بازيابي است          
  . ممكن است حاوي اطالع مفروض نباشد

-از نگاه خودش به موضوع مي     ) 1981( پرينس   سرانجام از طرح رويكردهاي مختلف،      پس

كند كه در يك طـرف ايـن پيوسـتار مـصاديق كـامالً      ري اتخاذ مي  پيوستا ياو رويكرد . پردازد
   .فعال هستند و در طرف ديگر آن مصاديق كامالً نو 

كرده  را در انگليسي بررسي 17كالمي، وارونگي -با تحليلي نقشي) 1994 (16بتي بيرنر
د كه كننگويان ارائه مي هاي نحوي متفاوتي را براي سخنها صورتعقيدة او، زبان به. است

انتخاب . هاي متفاوتي هستندلحاظ كالمي داراي نقش  ولي به؛ دارنديكسانياي معناي گزاره
 توزيع و منظور بهها ممكن است براساس مالحظات اطالعي و گويان از ميان اين صورت سخن
بندي اطالع است نظر بيرنر، وارونگي سازكاري جهت بسته به. گيردبندي اطالعي صورت بسته
اطالع مفروض و نو . گيرد تا مطلقصورت نسبي صورت مي  ه اطالع بة ارائ،ساس آنكه برا

 معتقد است فرايند )235 :1994 (بيرنر .شوند كه داراي درجاتي هستند مفاهيمي نسبي قلمداد مي

به نقل از پرينس،  (دهدكهنه را قبل از اطالع نو قرار مياطالع  ،لحاظ كالمي نحوي وارونگي اطالع به

براساس رويكرد بيرنر، اطالع برانگيخته و اطالع قابل استنباط در هر دو اطالع كهنه و ). 1992
 افراد  ازديدگاه از بررسي اجمالي موضوع ساخت اطالع پس).Ibid(شوند مفروض قلمداد مي

  .كنيم هاي ايراني اشاره مي و تأثيرگذار خارجي، اكنون به برخي پژوهشبرجسته
كرده  قرآن بررسي ةموضوع ساخت اطالع را در ترجم) 114-101: 1390( جهرمي امصف

ي مانند يها با زبان،آغازين بودن دليل فعل  اعتقاد دارد تفاوت ساخت زبان عربي بهاو. است
 رو  روبه مترجم را با مشكل-شوندنشان با فاعل آغاز مي  كه در حالت بي-فارسي و انگليسي

) دار حالت نشان(آغازين   عربي اسمهاي له ترجمة جمژهوي بهافزايد او مي). جا همان(كند مي
نيازمند استفاده از راهبردهاي نحوي خاص در زبان مقصد است تا به نحوة توزيع اطالع 
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 امكانات ، در مقايسه با انگليسي،كند در زبان فارسياو اضافه مي). جا همان (آسيبي نرسد
او اين موضوع را به ترتيب واژگاني . نحوي بيشتري وجود دارد تا اطالع بهتر توزيع شود

  ).جا همان(دهد  آزادتر زبان فارسي نسبت مي
نشاني بررسي تأثير اصل حفظ بي« عنوان  باايدر مقاله) 38-23: 1390(حبيب گوهري 
بار اصلي  ، براي نخستين»بندي زباني و برخي از پيامدهاي آن براي ترجمهاطالعي بر صورت

اين اصل به چگونگي توزيع . معرفي كرده است» نشاني اطالعيياصل حفظ ب« عنوان بارا 
ترين عامل در كند اين اصل بنيادي تأكيد مياو). 37 :همان( پردازد ميها هاطالع در سطح جمل

بندي زباني در سه حوزة صرف،  او تأثير اين اصل را در صورت.استبندي زباني  صورت
-  به تبيين برخي پيامدهاي اين بررسي مقابلهده وكرنحو و نوا در انگليسي و فارسي بررسي 

» نشاني اطالعياصل حفظ بي «دهد مينتايج اين پژوهش نشان .  ترجمه پرداخته استدراي 
بندي صرفي متفاوتي منجر شده در سطح صرف در دو زبان انگليسي و فارسي به صورت

يار مشابهي در دو هاي نحوي بس بنديدر سطح نحو اين اصل به صورت). 23: همان(است 
ي نيز همين اصل در دو يدر سطح آوا. منجر شده است) فارسي(و مقصد ) انگليسي(زبان مبدأ 

هاي اين پژوهش، براساس يافته). 31: همان( شده است يكساني ي تقريباًيزبان باعث نمود نوا
هاي  حوزه بوده و اين تأثير درگذارهاي زبان تأثيرر همة حوزهب نشاني اطالعي حفظ بياصل 

 ها در ترجمه بيشترين احتمال تغييرطور مشخص، به .مختلف زبان به يك صورت نبوده است
 نيز اللفظي تحت، ترجمة )نحو و نوا(هاي ديگر  در حوزه؛ها در حوزة صرف بوده استو تعديل

  ). 37: همان( نقشي برابر منجر شود اي با ارزشِحدودي به ترجمه تواند تامي
  زبان زياد بينهاي هماننديد مؤي) 193-169: 1390(زاده و گوهري منشينتايج پژوهش 

 تأثير برخي  نگارندگان در اين پژوهش.استانگليسي و فارسي در سطح نحوي و نوايي 
پذيري مصاديق كالمي بر همة سطوح زبان را بررسي  مانند ميزان تشخيصعوامل كالمي

بندي صرفي، نوايي و نحوي عامل مربوط به  صورتترين عامل در  مهم،ها نظر آن به. اند كرده
اند كه ميزان ها به اين نتيجه رسيده آن). 190: همان (استچگونگي توزيع اطالع در سطح كالم 

پذيري بر نوع ابزار صرفي مورد استفاده تأثيرگذار بوده و ديگر اينكه اين عامل در تشخيص
). 176: همان(شابهي منجر نشده است بندي صرفي مدو زبان انگليسي و فارسي به صورت

پذيري بر نحوة  عوامل كالمي مانند ميزان تشخيصاينكه اولاما در سطح نوايي معلوم شد 
  اين تأثير در دو زبان تقريباًاينكه و دوم تأثيرگذار بوده ها ملهنمود نوايي مصاديق در ج

 اين بوده كه اده و گوهريز منشي پژوهش هاي ه يافت از ديگر).183: همان(يكسان بوده است 
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- هاي نحوي بيبندي ساختترين عامل در صورت پذيري مصاديق كالمي مهمميزان تشخيص

بندي يكساني  اينكه اين عامل در انگليسي و فارسي به صورت نيزدار بوده ونشان و نشان
 ساختار  تغييراصوالًپيامد اين نتايج براي ترجمه اين است كه ). 188: همان(منجر شده است 

اگر بتوان معناي . اي داشته باشد كننده  بايد دليل خوب و قانعوسيلة مترجم حتماً زبان مبدأ به
يك جمله را با همان ابزارهاي زباني زبان مبدأ منتقل كرد و با فرض اينكه به توزيع ساخت 

 ، بهترين كار حفظ همان ساخت مبدأرسد آسيبي نمياطالع و معناي تلويحي و اضافي هم 
مترجم بد كسي است كه بدون هيچ دليل خاصي دست به تغييرات ساختاري و واژگاني . است
 كه كردهاين سؤال را مطرح ) 83: 1387( شكوهي باره در همين). Newmark, 1981(زند مي

. تر شده مهم است يا اينكه حفظ نظم كالمي متن مبدأ امري است مهم متن ترجمهنيِآيا فقط روا
 آرايش عناصر كالمي يا ساخت اطالعي متن مبدأ را تعيين ست اكردهله سعي او در اين مقا

 كه چه كند متني توليد كوشد مي نويسندة متن اصلي همواره ،نظر شكوهي به). جا همان (كند
 متني درست ، اطالعي چه ازنظرلحاظ برقراري ارتباط با خواننده و  چه به،لحاظ پردازشي به

 كند مترجم نظم و توالي اين عناصر را در زبان مقصد حفظ  كهبنابراين ضروري است. باشد
  ).جا همان (آسيبي نرسدتا به هدف نويسندة متن اصلي 

 

  هاتحقيق، جامعة آماري و مراحل گردآوري داده روش. 3
 برشمردن برخي پيامـدهاي تحليـل    ،طور كه در مقدمه گفته شد، هدف اصلي اين پژوهش          همان

 اثـر   مزرعة حيوانـات  براي تحقق اين هدف، بخش اول رمان        . استساخت اطالع براي ترجمه     
پيكـرة زبـاني    .  شده اسـت   اي تحليل صورت مقابله   ه و ترجمة امير اميرشاهي ب     18جورج اورول 
 عبارت  1350 بند و بيش از      600مشتمل بر بيش از     ) مزرعة حيوانات فصل اول   (مورد مطالعه   

آزمــون برگــزار شــد و عملكــرد  حلـة پــيش در ابتــدا، مر. اســتاسـمي در انگليــسي و فارســي  
دورة آموزش ساخت   . صورت مجزا در صرف و نحو مورد بررسي قرار گرفت          ها به آزمودني

در ايـن   . هـا برگـزار شـد     براي آزمـودني  ) يك ترم (اطالع و پيامدهاي آن ترجمه طي چهار ماه         
هـاي   حـوزه  پـذيري در نمـود زبـاني در       دوره، موضوعاتي مانند تأثير مفهوم ميزان تشخيص      

-كانون در صورت   -ي مبتدا و كانون و تأثير پارامتر مبتدا       يصرف، نحو و نوا، چگونگي بازنما     

ها آمـوزش داده    دار و غيره به آزمودني    هاي نحوي نشان   ساخت ةبندي زباني، چگونگي ترجم   
آزمون شركت كردند تا تـأثير احتمـالي        ها در مرحلة پس   پس از اتمام اين دوره، آزمودني     . شد

 
18  George Orwell 
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 جفتي استفاده شد تا معلوم شود كه Tاز آزمون  . ها معلوم شود    دورة آموزشي بر عملكرد آن    
 دار بـوده  الحاظ آماري معنـ     آزمون به ها در مرحلة پس   آيا تفاوت احتمالي در عملكرد آزمودني     

دانـشجويان  .  يكـساني هـستند    هاي اين پـژوهش داراي مهـارت زبـاني تقريبـاً          آزمودني. است
هاي ادبيات انگليسي و آموزش زبان در دانشگاه آزاد اسالمي ايـالم جامعـة              هكارشناسي رشت 

آزمـون  آزمـون و پـس   نفر در دو مرحلة پـيش سيحداقل . اندآماري اين تحقيق را تشكيل داده  
  . كردند سؤال درزمينة نحو و صرف شركت شصتجهت پاسخ دادن به 

  

  ها نتايج و توصيف داده. 4
 شصتآزمون به آزمون و پس پيشة در دو مرحلدرمجموعها در اين پژوهش، آزمودني

 سؤال هم به نحو مربوط سي سؤال به صرف و سي سؤال، شصتاز اين . سؤال پاسخ دادند
 عملكرد شمارة يكجدول ). آمده است در بخش پيوست ها ي از اين سؤاليهانمونه(است 

دربارة صرف مطرح شده  سؤال سي دركل،. دهد را در آزمون صرف نشان مييكآزمودني 
اي مرتبط با تأثير متغيرهاي نظرية ساخت اطالع بر نحوة نمود است كه هركدام حاوي نكته

   .استصرفي مصاديق 
  

  آزمون در آزمون صرفآزمون و پس در پيش1 فراواني و درصد عملكرد آزمودني 1جدول 
  

 آزمون پس
 جمع

 بجا  نابجا

 1آزمودني 

 صرف

14 2 12 

100% 3/14% 7/85% 

7/46% 7/66% 4/44% 

 بجا

16 1 15 

100% 2/6% 8/93% 

3/53% 3/33% 6/55% 

 نابجا

30  3 27 

100% 10% 90% 

100% 100% 100% 

 جمع

  مونآزپيش

002/0 P=  
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 هاي  از سؤالدرصد 46/ 7 توانسته است به يكآزمون، آزمودني شمارة  در مرحلة پيش
ك . ر( رسيده است  درصد90آزمون به اين آمار در پس.  دهدمربوط به صرف جواب درست

شود؛ فرض صفر رد مي 05/0 بنابراين در سطح خطاي ؛> P 5/0چون  همچنين، ).1پيوست 
لحاظ آماري  آزمون به آزمون و پس در پيششمارة يكيعني تفاوت بين عملكرد آزمودني 

آزمون عملكرد بهتري داشته  در پسكشمارة يبه عبارت ديگر، آزمودني . دار بوده استامعن
صورت مجزا   هها ب عملكرد آزمودنية ارائ؛ زيرادار بوده استالحاظ آماري معن است كه به

ها در دو مرحلة ميانگين عملكرد صرفي تمام آزمودني بنابراين،. كندفضاي زيادي اشغال مي
صورت مجزا   هها ب آمار آن ة است و از ارائشمارة دو آمدهآزمون در جدول آزمون و پسپيش

  .ها استفاده شده استترتيب زير براي تحليل داده  جفتي بهTاز آزمون . شده استنظر صرف
  

  آزمون صرف  با استفاده ازآزمون و پسها در پيشهاي بجاي آزمودني ميانگين پاسخ2جدول 
   جفتيT  آزمون

  

P مون صرفآز  ميانگين تعداد انحراف معيار ميانگين خطاي معيار 

 آزمونپيش 60/11 30 22/3 589/0  000/0

 آزمونپس 67/25 30 42/4 807/0 

  
 30 سؤال از مجموع 60/11اند به  توانستهفقطآزمون ها در پيشطور ميانگين، آزمودني  هب

 67/25طور ميانگين به   پس از طي دورة آموزش، اين ميزان به. سؤال صرفي پاسخ درست بدهند
-فرض صفر رد مي 05/0 بنابراين در سطح خطاي ؛ =000/0P چون همچنين، .ستسؤال رسيده ا

آزمون صرفي آزمون و پسها در پيش طور ميانگين تفاوت بين عملكرد آزمودني  شود؛ يعني به
ها در آزمون صرف  به عبارت ديگر، ميانگين عملكرد آزمودني. دار بوده استالحاظ آماري معن به

، سعي شده چهاردر بخش . دار بوده استالحاظ آماري معن است كه بهآزمون بهتر شده  در پس
 .بيان شودبر نظرية ساخت اطالع  لي مبتنيياست براي اين پيشرفت چشمگير دال

جدول .  سؤال مربوط به نحو هستندسي سؤال، شصتطور كه گفته شد، از مجموع  همان
  .دهد دربارة نكات نحوي نشان ميآزمونآزمون و پس را در پيشيك عملكرد آزمودني شمارة سه
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  آزمون در آزمون نحوآزمون و پس در پيش1 فراواني و درصد عملكرد آزمودني 3جدول 
  

 آزمونپس
 جمع

 بجا نابجا

 1آزمودني 

 آزمون نحو

24 1 23 

100% 2/4% 8/95% 

80% 100% 3/79% 

 بجا

6 0 6 

100% 0% 100% 

20% 0% 7/20% 

 نابجا

30 1 29 

100% 3/3% 7/96% 

100%  100% 100% 

 جمع

 آزمونپيش

125/0  P= 

  
آزمون  سؤال مربوط به نحو، در مرحلة پيشسيدهد از مجموع اين جدول نشان مي

 جواب ها درستي به سؤال  از موارد به درصد80 موفق شده است، در شمارة يكآزمودني 
 بنابراين ؛ =125/0Pچون .  رسيده استدرصد 96 اين درصد به ،آزموندر مرحلة پس. دهد

 شمارة يكشود؛ يعني تفاوت بين عملكرد آزمودني فرض صفر رد نمي 05/0در سطح خطاي 
 اين رسد  نظر مي  بههرچند . دار نبوده استالحاظ آماري معن آزمون بهآزمون و پسدر پيش

دار اماري اين پيشرفت معنلحاظ آ آزمون عملكرد بهتري نشان داده است، بهآزمودني در پس
  .نيست

 جفتي در Tها را با استفاده از آزمون  نيز ميانگين عملكرد آزمودنيشمارة چهارجدول 
  . دهدآزمون در آزمون نحو نشان ميآزمون و پسپيش
  

  آزمون نحو با استفاده از آزمون و پسها در پيشهاي بجاي آزمودنيميانگين پاسخ 4جدول 
   جفتيT آزمون

  

P آزمون نحو ميانگين تعداد انحراف معيار ميانگين خطاي معيار 

 آزمونپيش 93/24 30 61/2 476/0  57/0

 آزمونپس 53/27 30 48/5 00084/1 
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آزمون  سؤال مربوط به نحو، در مرحلة پيشسيدهد از مجموع  اين جدول نشان مي
در مرحلة . درستي جواب دهند  سؤال به93/24 طور ميانگين به اند بهها موفق شدهآزمودني

 2 در پيوست ها ي از اين سؤاليهانمونه( سؤال رسيده است 53/27 اين ميزان به،آزمونپس
شود؛ فرض صفر رد نمي 05/0 بنابراين در سطح خطاي ؛ =57/0P چونهمچنين، ). آمده است

ظ آماري لحا آزمون بهآزمون و پسها در پيشيعني تفاوت بين ميانگين عملكرد آزمودني
لحاظ  ، بهاند آزمون عملكرد بهتري نشان دادهها در پسهرچند آزمودني. دار نبوده استامعن

دار نبودن اين پيشرفت را ا علت معنچهاردر بخش . دار نيست اآماري اين پيشرفت معن
ها را در دو آزمون صرف و  نيز عملكرد آزمودنيشمارة يك شكل. كردجو خواهيم و جست

  .دهدآزمون نشان ميآزمون و پس پيشنحو در مراحل
  

  

  آزمونآزمون و پسها در پيش ميانگين عملكرد آزمودني1 شكل
  

كه  درحالي؛ اندها در صرف پيشرفت بيشتري داشتهدهد آزمودنياين نمودار هم نشان مي
  .  نبوده استزيادها در آزمون نحو  پيشرفت آن

 
  گيري بحث و نتيجه.5

 مورد هاي اين پژوهشها را با فرضيهآمده از توصيف داده دست  ه بدر اين قسمت، نتايج
  . يابيمها دست  تا به شواهدي در رد يا اثبات آندهيم آزمون قرار مي

  



 1392 بهار ،)13پياپي  (1ة  شمار،4ة دور   جستارهاي زباني
 

 

 213

آزمون در صرف ها در مرحلة پيش بررسي عملكرد آزمودني: فرضية نخست. 1-5

  و نحو

طور كلي اصول   ها به نيآزمون، آزمود در فرضية نخست تأكيد شده است كه در مرحلة پيش
ها براي آزمودن اين فرضيه، آزمودني. كنندحاكم بر توزيع اطالع را در ترجمه رعايت نمي

  يكنتايج اين دو آزمون با ترجمة. كردند آزمون شركت مي  در دو مرحلة پيش و پسستباي
 شاخص پيشرفت ، تا براساس اين استمقايسه شده) امير اميرشاهي(اي  مترجم حرفه

  . ها ناشي از دورة آموزش سنجيده شوداحتمالي آزمودني
-  اين پژوهش قصد دارد نتايج و پيامدهاي عملي پژوهش منشي،طور كه تأكيد شد همان

بنابراين، نخست به برخي از نتايج آن . بررسي كندرا براي ترجمه ) 1390(زاده و گوهري 
 ،براي مثال. كنيماشاره ميي صرفي مصاديق كالمي مختلف ي نحوة بازنمادربارةپژوهش 

صورت  بودن به  واسطة فعال  ه كه در انگليسي مصداقي بهايي هها معتقدند در بيشتر جمل آن
زاده و گوهري، منشي(شود ، در فارسي از ضمير صفر استفاده مي استضمير نمود يافته

ي مورد استفاده هاي صرفكه صورتاند  ها به اين نتيجه رسيده بر اين، آن عالوه). 179: 1390
پذيري )نا( ي مصاديق مختلف با درجات مختلف تشخيصيدر انگليسي و فارسي براي بازنما

 به عبارت ديگر، الگوهاي صرفي مورد استفاده در فارسي براي .)189: همان(متفاوت هستند 
  الگوهاي صرفي مورد استفاده در بافعال، غيرفعال و نو مصاديق فعال، نيمهي مثالًيبازنما

/ گروه اسمي معرفه«، »ضمير«براساس اين پژوهش، در انگليسي از . ندا انگليسي متفاوت
ترتيب مصاديق فعال،  استفاده شده تا به» داراي نشانه/ گروه اسمي نكره«و » داراي نشانه

ي صرفي همين مصاديق يكه در فارسي براي بازنما  درحالي؛ي شوديفعال و نو بازنمانيمه
داراي / گروه اسمي نكره«و » فاقد نشانه/ گروه اسمي معرفه«، »ر صفرضمي«ترتيب از  به

ي مصاديق نو ي فقط در بازنما، اين شواهدپايةبر). 179 :همان(بهره گرفته شده است » نشانه
شود و در ديگر انواع مصاديق ابزار صرفي است كه بين انگليسي و فارسي تفاوتي ديده نمي

- خواهيم نتيجة عملي اين يافتهاكنون مي). جا همان(اند  ي متفاوتكاررفته در انگليسي و فارس  به

در بخش قبلي معلوم شد كه در حوزة صرف، . كنيمها بررسي ها را در عملكرد آزمودني
دهد هر آزمودني موفق شده  نشان ميشمارة دوجدول . ها عملكرد خوبي نداشتندآزمودني

 صرفي جواب هاي  سؤال از سؤال60/11 به فقططور ميانگين  آزمون بهاست در مرحلة پيش
براي روشن شدن .  استكردههاي صرفي نابجا استفاده بجا بدهد و در بقية موارد از صورت

آزمون و قبل از سپري كردن دورة آموزش ها را در مرحلة پيشموضوع، عملكرد آزمودني
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  سؤال مطرح شدهارچهدر اين نمونه ). 1پيوست  ك.ر (كنيم مي بررسي شمارة يكدر نمونة 
  . شمارة پنج آمده است در جدول ها ها به اين سؤال هاي درست آزمودني پاسخ.است

  :1نمونة 

 (1) Benjamin was the oldest animal on the farm, and the worst tempered.  

  .بود مزرعه حيوان ترين بدخلق و ترين سالخورده بنجامين )1(

 
(1) he seldom talked 
(2-1) and when he did (2-2) it was usually to make some cynical remark– for 

instance, 
(3-1) he would say (3-2) that God had given him a tail to keep the flies off, but 

that  
(4) he would sooner have had no tail and no flies.  

  حرف بود  مك} بنجامين /او /[ø]*{) 1: (1سؤال 
   ، تلخ و پركنايه بود]ø [)2-2(گفت  سخني مي} او /]ø[{اگر  و )1-2: (2سؤال 
  ها را برانم خدا به من دم عطا كرده است كه مگس) 2-3: (گفت مي} او /]ø[{مثالً ) 1-3: (3سؤال 
  .داشتم و نه مگسي آفريده شده بود دمي مي} من /] ø[{ولي كاش نه ) 4: (4سؤال 

* ]ø [كار رفته است  ر غيرمؤكد فارسي كه نمود صفر دارند بهيجاي ضما   هب.  

   آزمودني به چهار سؤال سي) درست(هاي بجاي تعداد جواب 5جدول 
  

  4سؤال   3سؤال   2سؤال   1سؤال   
استفاده از صورت صرفي بجا 

  در فارسي
   نفر8   نفر8   نفر10   نفر7

  
ها فعال كالمي تشخيص داده  صداق آن كه مهايي در اين نمونه، نحوة نمود صرفي عبارت

 بنجامين است he ضميرهايدر اين سه سؤال مصداق .  قرار گرفته استپرسش مورد ،شده
صورت   هگونه مصاديق كالمي در انگليسي ب اين.  قبلي معرفي شده استهاي جملهكه در 

 :1390ي، گوهر(كند صورت ضمير صفر نمود پيدا مي  ه باغلبضمير فاقد تكيه و در فارسي 
هاي صرفي  بنابراين، در انگليسي ضمير و در فارسي ضمير صفر صورت19.)182-183
 مشاهده شمارة يكسؤال  هدر نمون). جا همان( براي نمود صرفي مصاديق فعال هستند 20ارجح

 
19 مصداقي كه فعال تشخيص داده305، از مجموع )182: 1390(وهش گوهري بر اساس پژ  مود يافته% 66اند، در انگليسي در   موارد بصورت ضمير ن نمائي كنند% 67درحاليكه در فارسي در . انداز  .از موارد از ضمير يا صورت صفر استفاده شده تا اينگونه مصاديق را باز  
20 preferred morphological formd 
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 از صورت صرفي ارجح و بجا استفاده نكرده اغلبها آزمون آزمودنيشد كه در مرحلة پيش
كنند؛ براي اللفظي ترجمه  صورت تحت  ههاي صرفي انگليسي را بان صورت هماند كردهو سعي 
دهد در  نشان ميشمارة پنججدول . انداستفاده كرده» او« صورت صفر از ضمير جاي  مثال به

. اند كار برده را بههاي صرفي بجا  ها صورتپاسخ به اين چهار سؤال تعداد كمي از آزمودني
بنابراين، همسو با نتايج نظري . اندنفر در اين آزمون شركت كرده سي ،طور كه گفته شد همان

طور عملي هم   ، به)1390(و گوهري ) 1390(زاده و گوهري آمده از پژوهش منشي دست  هب
آزمون ازلحاظ صرفي ضعيف بوده ها در مرحلة پيششود كه عملكرد آزمودنيمعلوم مي

رفي مورد استفاده در انگليسي و فارسي هاي صاست و دليل اين امر متفاوت بودن صورت
 در اين پژوهش معلوم طور مشخص، به. است متفاوت ي زباني مصاديق كالميِي بازنمابراي
بوده ) زبان انگليسي(ها متأثر از الگوهاي صرفي زبان مبدأ شود كه عملكرد آزمودني مي

-  پيشةا در مرحلهبر اينكه آزمودني براساس اين، فرضية نخست پژوهش حاضر مبني. است

- كنند و از تأثير اين اصول بر صورتآزمون اصول كلي حاكم بر توزيع اطالع را رعايت نمي

ها الگوي صرفي زبان انگليسي  به عبارت ديگر، آزمودني. شود مي، اثبات اند بندي زباني غافل
  . اند كردهرا به زبان فارسي تحميل 

آزمون در ها در مرحلة پيشآزمودنيهد د مي مربوط به نحو نيز نشان هاي بررسي سؤال
نشان  مربوط به صرف عملكرد بهتري هاي  نحوي در مقايسه با سؤالهاي پاسخ به سؤال

، از مجموع شمارة يك آزمودني دهد مي نشان شمارة سهجدول ). 4 و 3 هاي جدول (اند داده
 جدول . پاسخ درستي بدهدها  موارد به سؤال درصد80 سؤال موفق شده است در سي

طور ميانگين، هر آزمودني موفق شده است از مجموع    به گوياي اين است كه نيزشمارة چهار
اما سؤالي كه ممكن . درستي پاسخ دهد  هآزمون ب  سؤال در مرحلة پيش93/24 سؤال به 30

ها در اين مرحله است در اينجا مطرح شود اين است كه چرا در مقايسه با صرف، آزمودني
 و )1390(زاده و گوهري مراجعه به نتايج پژوهش منشي. اي عملكرد بهتري هستنددر نحو دار

با بررسي ) 1990(گوهري  . در رسيدن به پاسخ اين سؤال كمك خواهد كرد)1390(گوهري 
لحاظ نمود نحوي، دو زبان  گيرد كه بهالگوهاي نحوي دو زبان انگليسي و فارسي نتيجه مي

اي بررسي مقابلهاو ضمن . اي نحوي بسيار مشابهي هستندانگليسي و فارسي داراي الگوه
 هرگاه در انگليسي عبارتي با درجة خاصي از  انگليسي و فارسي عقيده دارد تقريباًهاي زبان

، در فارسي نيز چنين شود ميپذيري با جايگاه نحوي خاصي مانند جايگاه نهاد منطبق  تشخيص
لحاظ كالمي داراي مصداق  در متن انگليسي به» he«ضمير ة شمارة يك  در نمونبراي مثال،. است
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همين .  قبلي معرفي شده استهاي هاست كه در جمل» بنجامين« مصداق آن زيرا ؛فعال متني است
ل ديگر كه از حوصلة اين يو دال(پذيري ل كالمي و ازجمله ميزان تشخيصيواسطة دال  هضمير ب

هاي بررسي برخي ترجمه.  استشدهلة منطبق  در انگليسي با جايگاه نهاد جم21)بحث خارج است
 است شدهدهد اين ضمير در فارسي نيز با جايگاه نحوي نهاد منطبق همين اثر به فارسي نشان مي

 نيز  شماره دونمونة).  استفاده شده است]ø [جاي ضمير از ضمير صفر هاگرچه در فارسي ب(
مده استآ 2هاي بيشتري در پيوست نمونه (هاست اين گفتهد مؤي.(  

  :2ة نمون

Question (1) A: After the horses came Muriel, the white goat, and Benjamin, 
                       the donkey. 
                   B: Muriel, the white goat, and Benjamin, the donkey came after 
                       the horses.  

  : 2سؤال 
  .ها، ميوريئل بز سفيد و بنجامين االغ وارد شدندپس از اسب: الف) 1(
  .ها وارد شدند ميوريئل بز سفيد و بنجامين االغ پس از اسب: ب 

 براي اين است كه ،يكي از مالحظاتي كه پيوسته در اين پژوهش مورد توجه قرار گرفته
كند كدام بخش از جمله حاوي يتعيين م؛ درواقع بافت بررسي ساخت اطالع به بافت نياز است

هاي مربوط به ساخت اطالع در بنابراين، تحليل. استاطالع كهنه و كدام بخش حاوي اطالع نو 
اين يكي از خصوصيات مربوط به تحليل زبان در سطح ساخت . گيرندسطح كالمي صورت مي

ها سعي نامه  پرسشةهي در ت،به همين دليل.  تحليل آن نياز استبراياطالع است كه به بافت كافي 
 كافي اطالعات بافتي در اختيار داشته باشند تا بتوانند در انتخاب ةها به اندازشده است آزمودني

  .  تصميمي كه بايد بر اصول ساخت اطالع مبتني باشدتصميم بهتري بگيرند؛صورت مناسب 
. ار دشواري استهاي موجود ك تصميم براي انتخاب از بين گزينه اتخاذشمارة دودر نمونة 

هاي دوم نشان يعني گزينه نفر ساخت نحوي بي21آزمون، كننده در پيش  نفر شركت30از مجموع 
اين موضوع در تعارض با . كردندهم در انگليسي و هم در فارسي انتخاب ) گزينة نابجا(را 

انشجويان  است كه دآن امر  ايندليل. هاست  عملكرد نحوي آزمودنيدربارةعاهاي اين پژوهش دا
نشان را  صورت بيدار آشنا نيستند و عموماً نشانهاي هدر سطوح اوليه با نقش كالمي جمل

 مزرعة حيواناتبا مراجعه به اصل رمان ). شمارة دو دوم در نمونة هاي لهجم (گزينند برمي
بحث . تكار رفته اس  در متن اصلي به) هاي اولگزينه( كه در هر دو زبان جملة وارونه يابيم درمي

 
21 ائي مراجعه نمائيد1990به گوهري   اه عالمه طباطب . رسالة دكتري، دانشگ  
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 كه در كنيم مي وارونه از حوصلة اين نوشتار خارج است، فقط به اين نكته اشاره هاي هجمل
پس از / after the horses: نمونة شمارة دودر(شده  آيند وارونه مصداق عبارت پيشهاي هجمل
اه  بنابراين براي اشغال جايگ؛پذير است ديگر بيشتر تشخيصهاي نسبت به مصداق عبارت) ها اسب

 قبل از اين هاي هبا مراجعه به جمل). Birner & Mahootian, 1996 (استآغازين جمله گزينة بهتري 
هستند و نه موريل و يا » هااسب/ the horses«ها همگي دربارة  يابيم كه آن جملة وارونه درمي

ن بند داراي در جايگاه آغازين اي» هااسب/ the horses« عبارت بنابراين، قرار گرفتنِ. بنجامين
 در فارسي نيز جملة وارونه است؛ زيراشمول  رسد اين قانون جهاننظر مي به. توجيه كالمي است

ها به اين مسائل آگاه نبوده اما آزمودني).  ترجمة امير اميرشاهيك. ر (آيد شمار مي  به بجاصورتِ
ن انگليسي فقط يك ساخت اي ديگر، در متدر نمونه. كردند را انتخاب »الف«نشان  ساخت بياغلبو 

  .ها خواسته شد كه به آن پاسخ دهندوارونه ارائه شد و از آزمودني

  :3 ةنمون
- Last of all came the cat, looked round, as usual, for the warmest place,   

  1 سؤال
 نظر اطراف به جا ترين گرم كردن پيدا براي معمول طبق كه آمد گربه همه، از بعد: الف 

  انداخت،
ترين جا به اطراف نظر  گربه بعد از همه آمد كه طبق معمول براي پيدا كردن گرم: ب

  انداخت،
) جملة وارونه(دار گزينة دوم را كه داراي ساختي نشان)  نفر26(ها  آزمودنية همتقريباً

آزمون ساده ها در مرحلة پيشگيري از جانب آزمودنيدليل اين تصميم. كردند انتخاب است
لحاظ   و چون بهاند كردهها الگوي نحوي زبان انگليسي را به زبان فارسي تحميل  آن: است

زاده، گوهري و منشي(دو زبان داراي الگوهاي نحوي بسيار مشابهي هستند   اين،نحوي
  درتفاوت اين نمونه با نمونة قبلي. استها نيز بسيار زياد  ي تصميم آني، احتمال بجا)1390

 در ؛ اماها در متن اصلي فقط يك گزينه داده شده استاينجا براي آزمودنياين است كه در 
 و سپس همين كنندها بايد اول گزينة مناسب را در انگليسي انتخاب  آزمودنيشمارة دو،نمونة 

در .  ميزان خطا بيشتر شده استشمارة دو در نمونة بنابراين ؛كار را در فارسي انجام دهند
 .  ساده كافي استللفظيا تحتاينجا يك ترجمة 

 الگوهاي نحوي دو زبان انگليسي و فارسي و درنتيجه توجيه عملكرد هماننديبراي اثبات 
 در متن رفتهكار  هاي نحوي بهآزمون، ساختها در آزمون نحو در مرحلة پيشخوب آزمودني
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ته از برگرف(شوند ارائه مي) 1388( ترجمة امير اميرشاهي مزرعة حيواناتانگليسي رمان 
  ).190: 1390گوهري، 

  

  
  هاي نحوي در انگليسي و فارسي  فراواني ساخت2 شكل

  
 در متن رفته كار   بهدارِو نشان) معلوم(نشان  هاي نحوي بي اين نمودار فراواني ساخت

 ،لحاظ نحوي توان گفت بهبراساس اين شواهد مي. دهداصلي و ترجمة فارسي آن را نشان مي
براساس .  مانند زبان مبدأ استفاده شده است مشابهيهاي از ساختقريباًشده ت در متن ترجمه

 هماننديِتوان به آزمون را مي  پيشةها در مرحل خوب آزمودنينسبت بهاين، عملكرد نحوي 
 صرف تأكيد شد كه اما دربارة. هاالگوهاي نحوي دو زبان نسبت داد تا به دانش آزمودني

پذيري مصاديق در انگليسي و فارسي به  ميزان تشخيصتأثير برخي عوامل كالمي مانند
بندي  ولي همين متغير در سطح نحوي به صورتشد؛بندي صرفي متفاوتي منجر صورت

- ها و شباهتپيامدهاي اين تفاوت). 190: 1390زاده و گوهري، منشي (انجاميدنحوي مشابهي 

توان راحتي مي  ه، ببنابراين .وردخ چشم مي آزمون بهها در مرحلة پيشها در عملكرد آزمودني
-  صرفي عملكرد ضعيفهاي ها در سؤالآزمودني. كردها را توجيه عملكرد متفاوت آزمودني

ها در نحو  آزمودني. الگوهاي صرفي زبان انگليسي با فارسي متفاوت بودندزيرا ؛تري داشتند
  .ه هستند زيرا الگوهاي نحوي دو زبان به همديگر شبي؛عملكرد بهتري داشتند
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آزمون در صرف و ها در مرحلة پسبررسي عملكرد آزمودني:  فرضية دوم.2-5

  نحو

طور كلي تحت تأثير   ها بهآزمون، آزمودنيدر فرضية دوم تأكيد شده است كه در مرحلة پس
تري استفاده مناسب) هم صرفي و هم نحوي(هاي زباني نسبت از صورت  به،دورة آموزش

لحاظ آماري  شده به  جفتي نشان داد تفاوت مشاهدهT ديديم آزمون كه همچنان. كنندمي
توان گفت پس از سپري كردن دورة آموزش،  ميابراينبن). =P 000/0(دار است امعن

اين . تري در زبان فارسي استفاده كنندهاي صرفي مناسباند از صورتها توانستهآزمودني
طور كلي،   به. صرف اثبات شده استارة بدهد فرضية دوم اين پژوهش درنتايج نشان مي

 اين موضوع ناشي از سپري و احتماالًنشان دادند ها در اين مرحله عملكرد بهتري آزمودني
  .كردن دورة آموزش مباحث كالمي و ساخت اطالع بوده است

 تفاوت بين ميانگين عملكرد دهد ميشده نشان  گرفته  كار   جفتي بهTنحو هم آزمون باب در
دار الحاظ آماري معن  مربوط به نحو بههاي آزمون در سؤال آزمون و پس ها در پيشنيآزمود

، اند نشان دادهآزمون عملكرد بهتري ها در پسهرچند آزمودني).  =57/0P(نبوده است 
ها نيز شاهد اگرچه در عملكرد نحوي آزمودني. دار نيستالحاظ آماري اين پيشرفت معن به

. دار نيستالحاظ آماري اين تأثير معن ش ساخت اطالع هستيم، بهتأثيرگذاري دورة آموز
 درزمينة شده انجامهاي هاي پژوهش با رجوع به يافتهيز تأكيد شد و ن پيشترطور كه همان

 نتايج عملكرد يابيم درمي ،)1390گوهري، (اي ساخت اطالع در انگليسي و فارسي  تحليل مقابله
  .آزمون نحوي خيلي دور از انتظار نبوده است  در پسآزمون و هم ها هم در پيشآزمودني

   

  گيري نتيجه. 6
ها در صرف نسبت به نحو بيشتر  ميزان پيشرفت آزمودنيدهد مينتايج اين پژوهش نشان 

 نسبت به الگوهاي نحوي در انگليسي و فارسي و درنتيجه عملكرد   هماننديدليل هب. بوده است
 ةها در مرحلهد تفاوت زيادي در عملكرد نحوي آزمودنيآزمون، شا ها در پيشخوب آزمودني

آموزان و براساس اين، لزوم آموزش مباحث ساخت اطالع به زبان. آزمون نيستيم پس
 دليل هبه عبارت ديگر، ب. شود تا در حوزة نحو درزمينة صرف بيشتر احساس ميانمترجم
  دادن، انجام)1390و گوهري، زاده  منشي(هاي صرفي بين دو زبان انگليسي و فارسي تفاوت
بنابراين، همسو . دارد شدن براي پذيرفته كمتري امكان در حوزة صرف اللفظي اي تحت هترجم
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آزمون متأثر از ساخت زبان مبدأ بوده ها در پيش  اول بايد گفت عملكرد آزمودنيةبا فرضي
 در صرف ، اماده نابجاي كمي شهاي ه توليد جملباعثي در نحو يكه اين همسو درحالي. است

 ة فرضيباب در،همچنين.  استشده زيادي منجر يهاي صرفي نابجابه استفاده از صورت
ها كمك  صرف به آزمودنية درزمينويژه به آموزش ساخت اطالع ةتوان گفت دوردوم مي

 اين  حاضرپژوهش برايند ديگر . دهندنشانآزمون عملكرد بهتري از خود  تا در پسكرده
 كه در آن منجر شود به توليد متني اللفظي تحت نحو ممكن است ترجمة زةدر حواست كه 

ان روشن  براي مترجم اين نكته رانتايج اين پژوهش. توزيع اطالع بهتر صورت گرفته باشد
 ديگر ايننكتة  بهتر است در حوزة صرف باشد و ، تغيير و تعديل درصورت لزومكند كه مي

؛  كنيمبازنگري اللفظي راتحتهاي ترجمه نگاه بدبينانهترجمة نحو بهتر است از  كه دراست 
بنابراين، . هستيم حوزه  هاي بيشتري در اين  پژوهش نيازمندها گفته اينالبته جهت اثبات

هاي عملي اين  هاي بيشتري در اين زمينه صورت پذيرد تا جنبه شود پژوهشپيشنهاد مي
صورت ساده   هاني نظري ساخت اطالع ب تا مبشود تالش همچيننظريه بيشتر معلوم شود و 

براساس اين، تهيه . شودآموزان تدوين   درسي براي دانشجويان و زبانهاي باو در قالب كت
هاي پژوهشي ديگري است  ساخت اطالع از افقة نظريمبنايو تدوين كتاب و مواد آموزشي بر

  .كرد آن تأكيد برتوان كه مي
  

  ها نوشت پي. 7
1. felicity 
2. propositional 
3. analytic 
4. paired T-test 
5. prosody 
6. E. Prince 
7. W. Chafe  
8. Clark 
9. Haviland 
10. Halliday 
11. Kuno 
12. recoverability 
13. intonation 
14. marked focus 
15. intonation unit 
16. Betty Birner 
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17. inversion 
18. George Orwell 

اند، در  مصداقي كه فعال تشخيص داده305، از مجموع )182: 1390(براساس پژوهش گوهري  .19
 67كه در فارسي در  درحالي. اندصورت ضمير نمود يافته  ه از موارد بدرصد 66انگليسي در 

ي يگونه مصاديق را بازنما  تا اين است از موارد از ضمير يا صورت صفر استفاده شدهدرصد
 .كنند

20. preferred morphological formd 
 .نيدك مراجعه )1990( گوهري  رسالةبه .21

  

   پيوست. 8

   مربوط به صرفهاي اي از سؤالمونه ن.1پيوست 
را انتخاب {} شده بين  هاي صرفي داده يكي از صورتبايدها نامه، آزمودني شدر اين پرس

بديهي است كه اين انتخاب بايد براساس مباني ساخت اطالع و نحوة توزيع اطالع قابل . كنند
  .توجيه باشد

معناي ضمير فاعلي  به ]ø [ال و، س مخفف سؤQuestion مخفف Q ،هانامه در اين پرسش
  .استمحذوف 

(1) With the ring of light from his lantern dancing from side to side,  
Q 1:{Mr. Jones/ he/ [ø]}  lurched across the yard, 
(2) Q 2: {he/ ø} kicked off his boots at the back door,  
(3) Q 3: {he/ ø} drew himself a last glass of beer from the barrel in the scullery, 

and  
(4-1) Q 4: {he/ ø} made his way up to the bed Q 5: where Mrs. Jones was 

already snoring {[ø]/there}. 

  خورد، كنان تاب مي  نور فانوسش كه رقصةتلوتلوخوران با حلق) 1(
  مود،سراسر حياط را پي }[ø]/ آقاي جونز /او{: 6س 
  كفشش را پشت در از پا بيرون انداخت و } [ø] /او{) 2( :7س 
   آبدارخانه پر كرد و ةآخرين گيالس آبجو را از بشك}  [ø]/او{) 3: (8س 
 كه خانم جونز -2-4( :9خوابي س  سمت تخت افتان و خيزان به}  [ø]/او{) 1-4( :9س 

  .رفت) درحال خروپف بود} [ø] /در آنجا{
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   مربوط به نحوهاي اي از سؤاله نمون.2پيوست 

شده يكي را  ها نخست بايد در انگليسي از دو گزينة داده ها، آزمودني نامه در اين پرسش
  .  سپس در فارسي نيز همين كار را انجام دهندكنند،انتخاب 

 (1) 
Q 1: (1) A: The hens perched themselves on the windowsills,  
             B: on the windowsills, the hens perched themselves. 
Q 2: (2) A: the pigeons fluttered up to the rafters, 
             B: to the rafters, the pigeons fluttered up,   
Q 3: (3) A: the sheep and cows lay down behind the pigs and 
             B: behind the pigs lay down  the sheep and cows and  
(4)    [ø] began to chew the cud.  

   پنجره نشستند وةها روي لب مرغ: الف) 1: (4س 
  ها نشستند و  روي لبة پنجره، مرغ:   ب            
  زنان بر تيرهاي سقف جاي گرفتند، كبوترها بال: الف )2 (:5س 
   جاي گرفتند،  زنان بر تيرهاي سقف، كبوترها بال:        ب      
  ها دراز كشيدند و گوسفندها و گاوها پشت سر خوك: الف )3 (:6س 
  پشت سر خوك ها، گوسفندها و گاوها دراز كشيدند و :        ب      

)4 ([ø]مشغول نشخوار شدند .  
(2) 
Q 1: (1-1) A: Last of all came  the cat,  
                B: the cat came Last of all,      
(1-2) who looked round, as usual, for the warmest place,  
(2) and ø finally squeezed herself in between Boxer and Clover  
Q 2: (3-1) A: there she purred contentedly throughout Major's speech 

ترين  پيدا كردن گرمكه طبق معمول براي ) 2-1(بعد از همه گربه آمد : الف) 1-1: (3س  
 جا به اطراف نظر انداخت،

 ترين جا به كه طبق معمول براي پيدا كردن گرم) 2-1(گربه  بعد از همه آمد :   ب                  
  اطراف نظر انداخت،

   باالخره خود را با فشار ميان باكسر و كلوور جا كرد، ]ø [و) 2(
  .سوده به خرخر پرداختآاطري با خ}  [ø]/او{ در آنجا،: و الف) 1-3: (4س 

  .سوده در آنجا به خرخر پرداختآبا خاطري } [ø]/او{:                   ب
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